
DIMANCO 26 AUGUSTO 1906. U n u  N um ero : IO  C EN T IM O J DUA JA RO . —  N» 25

★ ESPERANTO ★
■ESPERANTO-JOURNAL- & i-RE V U E  DE LESPERANTO-

Sendu «'iun korespondadon rilatan al Administrado a l:
Administration do t:.paranto-Journal

DENEVE (Svisi) & BELLEGARDE (Ain, Franci i

Lu mionta rbro ile i  Esperanto t eliros: 
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P A K T O  O F I C I A L A

DUA*KONGRESO UNIVERSALA

en Genevo.
de lu 28* de Aŭgusto .«is lu 6* 'U Septem
bro, 1906], sidi lu prezido de D"> Zamenhof.

PROGRAMO DEFINITIVA

Grava Rimarko. - De sabato, la 25-a de 
ati gusto, la sekretariejo de l’Kongresoestos 
translokigota en Ja (-ambrojn de « 1’Ecole 
du commerce », rue Gĉneral-Dufour, kaj 
ĝi es tos malfermata ('-iutage de la oka horo 
matene, ĝis la oka horo vespere. S-roj 
kongresanoj povos tien adresi la kores
pondajon kaj je ilia dispono estos rezervota 
unu ('-ambro por kunvenoj, kaj skribma- 
Sinojn. lli trovos tie ('iujn bezonajn infor
mojn pri loĝejoj, kaj pensioj kaj ef pri 
ekskursoj, kunvenoj al kiuj ili bonvolu 
Iau ebleco baldaŭ sin enskribi. Je ilia dis
pono estos tie dutage nomaro de kongre
sanoj kaj partoprenantoj, eo ('-iuj programoj 
kaj dokumentoj.

S-roj kongresanoj ests palataj veni post 
alveturo al la sekretariejo (Ecole de Com
merce, « ambro n-ro I) por preni tie la 
kartojn ( personaj kaj invitaj kartoj) kaj 
por tie sciigi siajn adresojn en Geneve.

Oni atentigas speciale pri novaj Sangoj 
metitaj en la programon koncerne oficialan 
kunvenon de malfermo kaj arango de 
kongreso kiu okazos marde la 28-an de 
aŭgusto kaj koncerne preparaj kunvenoj 
estos disdonataj en la Sekretariejo.

PREPARAJ KUNVENOJ 
(En I’Ecole de Commerce)

Lunde 27-an de aŭgusto

Matene, je la 9-a Iiaj 1\2. -  Kunvenoj 
de membroj de sekcioj kaj de divenaj 
komisioj kunvokitaj speciale de ilia] pre/.i-

Aa1posttagmeze, je la triahoro. -  Kunveno 
de Lingva Komitato sub prezido de S-ro 

Boirac.
Marde 28-an de augusto

Matene, je la 9-a liaj diurno. -  Kunveno 
de delegitoj de naciaj societoj-

Sama horo. —  Kunveno de internacia 
Komitato kaj de Loka Organiza Komitato 
sub prezido de D-ro Zamenhof.

La informoj rilataj al la precizaj horoj kaj la 
numeroj de ('ambroj rezervitaj Por < ' '"  J *

s S r r » " - 3 * * *
OFICIALAJ KUNVENOJ

Marde 28-an de aŭgusto

Je la 3-a horo posttmageze. —  Salle des 
Amis de Kinstudion, 6, rue Bartholom. 
Oficiala kunveno de malfermo kaj de arango 
de la 11-a universala Kongreso de Esperanto 
(Kunsido reservata por kongresanoj: verdaj 
kartoj): Transdono de la rajtoj de la 
Organiza Komitato; Arango de la nova 
Kongreso; Elekto dela Estraro : Paroladoj 
dela Prezidanto; Starigo de la Programo 
kaj de detala enhavo de la kunvenoj.

Je lu 8-a kaj li i  vespere. — En Victoria
na» : Publika kunveno por personoj invi
titaj ; Solena malfermo de la Kongreso. Al
parolado de la Prezidanto.

Merkrede 29-an de aŭgusto

Je la 9-a kaj lj2 malene. -  Traktado 
pri demandoj prezentotaj de la Organiza 

Komitato.

i.ml.iL Administrantaro de Pj urnalo 
lasas al «'iu antoro d? artikolo la respondecon 

de lia) skribajo.

La jurnalo prenas su? sin nenian respondecon 
pri la; anoncoj.

O P A J  A RO M O J

Tagmeze. —  Kiosko.« des Bastions
Oficiala Festeno.

Je la 3-a. — En 1'Ecole de Commerce: 
Kunveno de la Lingva Komitato; Kunveno 
generala de la Svisa Esperanta Societo. ;

Je la S-a. — Kunveno de la Esperantistaj 
Instruistoj kaj Edukistoj, kunvokitaj je la 
inicialo de S-ro Boirac.

Je la sama horo. — Kunveno de la lnter
nacia Asocio de la esperanta Gazetaro; 
Invito al «'iuj redaktistoj de esperantaj 
jurnaloj.

Je la 8-a kaj 1/2. — Salle des Amis de 
I'Instruction: Teatra Vespero en Esperanto;

Jaŭde 30-an de aŭgusto

Je la 8-a matene. — Foriro el Genevoj 
por ekskurso sur la Lemana Lago. Kajo
< PAquis ».

Je la 10-a 30. — Halto en Rolle.
Je la 11-a 30. — Halto en Ouchy.
Je la 12-a 30. — Alveno en Vevey (Mar

cha).
Je la l-a. — Tagmanĝo en la Hotelo 

u Trois Couronnes s.
Posttagmeze. — Ekskursoj lauvolaj en la 

«'irkulaŭajo.
Je lu i-a 45. — Foriro el Vevey.
Je la o-a 30. —  Halto en Ouchy.
Je la 6-a 45. — Halto en Rolle.
Je la 8-a lo. — Realveno Genevon.

Vendrede 31-an de aŭgusto *

i Je Ui 9-a kaj 1/2 matene. —  Aula de 
['Universita; Dua generala kunveno de la 
Kongreso ; Ekzameno de diversaj temoj.

Postagmeze, je Ui 2-a. — Vizito de la 
Muzeo Ariana.

Je Ui 8-a vespere. —  Salle des Amis de 
1’Instruction; Dua teatra vespero.

Je la 10-a. — Granda Balo je naciaj 
vestajoj.

Sabate l-an de septembro

Je Ui 9-a kaj 1/2 matene. — Aula de 
('Universite; Tria generala kunveno de la 
Kongreso : Ekzameno de la temoj prezen
tataj de la Lingva Komitato.

Je Ui tna. — En Amis de ^Instruction; 
Oficiala kunsido de fermo; Vocdono de 
deziroj kaj decidoj de la Kongreso; (Kun
sido rezervata por Kongresanoj, verdaj 

kartoj).
Je la 8-a kaj 1/2. — En Victoria-Hall: 

Solena Femio de la Kongreso; Parolado 
en Esperanto pri Kongolan^, kun lumbil
doj, de S-ro Komandanto Cli. Lemaire-

Dimance 2-an de setembro

Tago lasota al la libera dispono de la 
kongresanoj; Lailvolaj fakaj kunvenoj kaj 
ekskursoj. (Vidu la gazetojn).

Lunde 3, Marde 4,
Merkrede B de septembro

Granda ekskurso tra Svislando, organi
zita de I'Agentejo Bocquin.

Lunde, je Ui 8-a malene. — Foriro el 
Genevo.

9 h. to. — Alveno en Lausanne; i' li. 30: 

Foriro.
10 h. 9. — Alveno en Montreux : Vizito 

de Montraa : Laŭvola ekskurso al Kastelo 
de Chilton; Tagmanĝo.

2 |, e. _  Foriro el Montreux.
7 i, i 4. _  Alveno en Iterlaken. Ves- 

permanĝo kaj nokto.
Marde, je la 9 h. IO. - Foriro el Interlaken.
11 i,, jo ,— Alveno en Mttrren: Ekskurso: 

Tagmanĝo; 5 h. Sii i Foriro.
f  lK gi. — Reveno en Interlaken; 

Vespermango, kaj nokto.
Merkrede, 8 h. 25.—  Foriro el Interlaken.
IO h. S. -  Alveno en Berno; Vizito de 

la federala urbo; Disirado de la l-a grupo: 
Tagmanĝo de la dua grupo.

2 li. Is. — Foriro el Berno.

6 h. — Alveno en Genevo.
(Ni memorigas ke la kongresanoj dezirantaj 

partopreni al tiu ekskurso kaj al festeno en 
Vevey, «levas sin enskribigi tuj).

S-RO KARL ZACHERL eslas petata 
konatigi sian adreson al la teatra Komisio, 
en Esperanto - Office, IS, quai de Tile,

Oficialaj Kokardoj
Kokardoj diverskoloraj permesos al la 

Kongresanoj distingi la diversajn Komisi- 
istarojn de la Loka Organiza Komitato.

Ili estas petetaj atenti pri tio kaj peti la 
specialajn informojn nur de la komisiistoj 
respondantaj :

Sekretariejo : ruga kaj flava. —
Kaso : flava. —
Logado : violkolora.—
Akceptado kaj Kontrolado : verda kaj 

blanka. —
Ekspozicio : verda. —
Teatro : ruga kaj blanka. —
Gazetaro : blanka. —
Vojago en Vevey : blua kaj blanka — 
Ekskursietoj : ruga. —
Aliaj Komitatanoj : ruga kaj verda. —

jfkceptado

La Kongresanoj alvenontaj en Genevo 
estos akceptataj de specialaj oficistoj (verdaj 
kokardoj), en la stacidomo de Cornavin, je 
tiuj horoj:

Vagonaroj alvenanataj
el Svislando: el Franclando : 

Matene : toa li. 23. Matene : 8a h. 15. 
Posttagmeze : la h. 05. Posttagmeze : 12a h. 07.

3ah. 20. ia h.29.

tiuj Kongresanoj kiuj alvenas per aliaj 
vagonaroj kaj kiuj deziras esti akceplataj en 
la stacidomo, bonvolos anonci sin al 

Komisio de akceptado,
Esperanto-oficejo.

PARTO NEOFICIALA

M U T U A L I S M O

Mi ne esperas, ke multaj el la legantoj de 
« Esperanto » memoras mian unuan artik
olon, pri mutualismo, aperintan en la 
19-a numero de la gazeto. Tial, anta ii ol 
eniri en la detalojn, kaj ekpensi programon 
de farota)o, nii rediros ankan kelkajn el 
miaj ideoj pri Mutualismo, precizigos ilin, 
respondos al la kontraŭdiroj kaj difinante 
la limojn de l'problemo, fiksos la regionon 
kie ni devos trovi gian solvon.

La idealo de la socia stato estus, se ('iu, 
donante lan sia forto kaj povo, ricevus Iau 
siaj bezonoj. Unuj kredas ke realigo de tia 
idealo estas en neatingebla malproksimo, 
aii ke almenaŭ bezone estus longa eduk
ado de la homaro por gili ebligi; aliuj do 
kredas ke ĝi povus luj ekigi, kaj ke nur 
nenecesaj baroj malhelpas. Tiu demando 
estas, kompreneble, tute ekster nia temo, kaj 
ni ne gin pritraktos! Tamen, ni memoros 
tiun finan celon de la homara organizigo, 
kiel direktilon en niaj rezonadoj.

Nunmomente, ni celas pli humile. La 
deziro de mutualistoj estas plifortigi inter 
konsciaj kaj volaj homoj la sentojn de sol
idareco per reala kaj elika helpado kaj 
apogado reciproka. Tiu solidareco montr
igas per helpado de la komuneco al la 
membroj kies la povo de produkto ne resp
ondas al la nepraj bezonoj. De tie: helpado

al infanoj, kiuj konsumas ne produktante ; 
helpado al malsanuloj, kripluloj, malfort
uloj : helpado al malsanuloj kiuj, prod
uktas malmultom aŭ ef- neniom, kaj tamen, 
bezonas tiom aii ef pli ol la aliaj.

Helpadon al infanoj, la nuna socio lasas 
tute sur la Sargo de 1'gepatroj, krom pol
la malicaj orfoj kiujn ĝi edukas almoze. 
Kvankam estas tie larga kampo al la homa 
agado, ni momente lasos tiun ideon.

Helpadon al la malsanuloj okazaj pri
zorgas specialaj societoj kaj publikaj serv
adoj, kiuj per posta perfektigo plenumos 
iom post iom sian rolon.

Kronikaj malsanuloj, kripluloj, kaj prec
ipe la simplaj malfortuloj, la « minus 
habenti » de I'laboro, nenion devas atendi 
nune, krom de la almozoj kaj bonkoreco de 
rikuloj. Des pli malbone, se ili eslas fieraj, 
kaj ne sin konigas petante. Malforta man
laboristo, mallerta kudristino,infere penados

adon por satigi siajn bezonojn ef maksime 
reduktitajn. Tiu fi terura maljusteco, kiu 
memorigas la abomenajn regulojn de la 
interbesta batalado: la malfortaj pereas, 
mangataj de Ia pli fortaj, tiu fi hontiga 
malsano de la nuna homaro, ne estas kur
acebla per la nunaj rimedoj, ef- per nia 
nuna mutualismo. Ni do lasos ankaŭ tion 
(lanke, sed ni volis ĝin memorigi, por ke 
mutualistoj ne krean, ke ili atingis la 
perfektan socian justecon, se ili Simas la 
fortulojn kontraŭ malsanecaj kaj maljun- 
ecaj riskoj, sed ke, ekster ilia solidareco 
ekzistas estajoj, kiuj ne povos partopreni 
en gi, kaj kiujn nenio povas helpi en la 
socia stato NUNA.

La kampo, kiun ni elektis, kaj en kiu ni 
volas momente resti,estas tiu dela memvola 
mutuala helpo por maljuneco.

Unuavide, tiu kampo de agado Sajnos 
mallarga kaj tro modesta. Ef, gi malplafos 
al kelke da tiuj, kiuj kredas ke gi estos 
barilo al la efektivigo de Stata deviga org
anizado de a Pensioj por Maljunuloj >. Pri 
tiu lasta punkto, ni nenion volas diri, far 
gia signifo dependas esence de la Stato, 
kiu tion organizas. Se la kaso de Pensioj 
estas miksata en komuna budgeta kun mil
itaj kaj politikaj aferoj, ni eldiris jam nian 
opinion pri tio en lasta artikolo. Ni ja 
konfesas ke tia organizajo povos utile servi, 
sed kondife ke la reguloj nunaj de la Stata 
kondukado estus profunde aliigitaj kaj ke 
la administrado de la aferoj estus zorge 
disigita de 1’regado de la homoj. Ni nur 
volas diri ke se la pensioj oficialaj ne sufi»'os 
al fiu, nenio povas malpermesi ke homoj 
libere societigu por havi mutuale al si kaj 
al la posteuloj superan bonstaton, kaj por 
aliformigi la socian staton laŭ siaj preferoj 
kaj konvinko. Kia ajn estus la ideo, kiun 
oni havas pri la Stataj pensioj, oni ne povas 
de tio preni argumenton kontraŭ la mut
uala kunhelpado. Ambaŭ aferoj estas en 
nuneco tute senrilataj, kaj se iam ili kun
igos, tio estos kiam la regado efektive apar
tenos al la komuneco, kaj kiam per metoda 
organizado de Paferoj fiuj homoj estos vere 
kunhelpantoj en mutuala produktado kaj 
mutuala satigo de la bezonoj.

En venonta artikolo ni studos, kiel estas 
eble konduki tiun aferon al tanga rcalizigo.

P. Berthelot.

DIVERSAJOJ 

granda balo kun f a c ia j  kostumoj

r la kongresanoj. Ni nur volas memoris 
-esanojn, ke estus tre dezirinde ven. tiu



♦ ESPERAN T O  *

ran bildon de la k a balo en Bulonjo sur

... j______ ..e kelkaj samideanoj el malprok
simaj landoj alportos iliajn naciajn kostumojn 
kaj ankan samideanino} el Svisujo jam preparis 
ilian belan historian nacian vestejon. Sed far la 
kostumisto nur faras impreson se estas multaj 
kiuj kostume vestigas, ni esperas ke la kongresa 
balo donos al ni tre plenan bildon de la nacioj
reprezentu 

Tio ja estas I; 
Ni Ain ne forge?

cefa celo de la internacia balo.

Kongreso de Boulogne, kaj kiu enhavas sciigojn, 
ilustrajojn pri la urbo de Boulogne, kaj utilajn 
frazarojn por la vojagantoj 

Por aboni je la franca gramatiko por la Esper
antistoj, oni bonvolos sin enskribi en la « Esper
anto-oficejo ». Tiuj, kiuj decidos aboni nur post la

Kunvenoj de Socialistoj
2-an de Septembro, en Cercle Com

muniste, avenue du Mail, internacia kunveno de 
esperantistaj socialistoj.

Estos akceptataj nur la personoj, kiuj havos 
cu sindikatan karton, cu karton de membro de la 
lnternacia Partio en la landoj kie ekzistas sekcio 
aŭ leteron invitan de la tia samideano.

Sin tumi al Kamarado Brelaz, en Cercle Com-

%eformistoj k a j esperantistoj

Estas en Franclando multe da literaturistoj! 
kiuj penas por reformigi la francan ortografion, 
tiom malsimplan kaj mallogikan; tiuj estas la

La unuj volas radikalan reformon, kaj deziras, 
ke oni skribu, kiel oni parolas: tiuj reklamas la 
fonetikan ortografion. Sed la plimultaj ne estas 
tiel postulemaj: ili nur petas, ke oni forigu mal
utilajn malsimplajojn, kaj deziras pli grandan 
unuecon en la ortografio; de longatempe ili batalas 
kun Sinjoro S. Barĉs, la sindona direktoro de 
1’jurnalo o La Reformisto ».

Tiuj ciuj estas aii estos necese partianoj de nia 
internacia lingvo, car nia lingvo estas perfekte 
patrono de ortografia simpleco kaj de logiko. La 
Esperanto montras al ciuj ke lingvo povas esti 

. bela kaj klara sen malutilaj reguloj kaj malfacilaj 
'  esceptoj. Sekve la Esperanto helpas la partion de 

la Reformistoj, kaj la Reformistoj devu dankece 
favori la internacian lingvon.

Cetere mi scias ke jam nudte da reformistoj 
estas samtempe esperantistoj; sed ciuj devas esti, 
kaj ciuj farigos certe, car ankoraŭ mi proklamas 
ke la progresado de Esperanto en Franclando 
multe helpos la celon de la ortografia reformo, 
donante al ciuj la emon al la reguleco kaj la 
abomenon de la lingva mallogikeco.

P-ro Armand Dauphin

GRAVA ALVOKO

La Esperantistoj neniam tro ripetos ke nia kara 
lingvo estas neutrala kaj ke gi povas utili al fiuj 
apartaj ideoj, al eiuj teorioj’ Cetere tiu grava 
principo estas pruvate de kelkaj societoj kiuj sin 
okupas pri framasonismo, pacifismo, katolikismo, 
stenografio, ke. per Esperanto.

Sed tio ne suficas por senarmigi iliajn kontrau- 
ulojn. Nun, en preskaŭ ĉiuj landoj, oni riprocas 
al la Esperantistoj, ke ili laboras por la propag
ando de la lingvo intemacia, anstataŭ helpi la 
disvatigon de siaj naciaj lingvoj.

Precipe en Franclando, tiu kritiko estis multfoje 
prezentata kaj eo kelkaj Esperantistoj, el la plej 
sindonemaj, (S-ro Cap<5 - Montrosier, ekzemple), 
suferis pro tio kaj batalis kontraŭ personaj atakoj. 
La franca a Alliance francaise • celas la propa
gandon de lafranca lingvo en la mondon. Aliparte, 
la Esperantistoj celas la disvastigon de Esperanto. 
Oni povus, laŭ tiuj malsimilaj celoj, pensi ke la 
du partoj estas malamikoj kaj ke milito inter ili 
estas neevitebla. La tempo kiun oni dedicas je la 
lernado de Esperanto, estos perdita por Ia lernado 
de la franca lingvo. Jen la feta argumento; ĝi 
estas verega, fu ne '? Sed tio faros neniam malut
ilon al ambaŭ lingvoj. Kontraue, far la tempo 
kiun oni estos dedifinta al la franca lingvo iie 
estos pei dite por Esperanto, kaj reciproke. Efek
te , Esperanto, kiel prave diris S-ro Renĉ Lemaire, 
havas internacian formon; tial la novlatinaj ele
mentaj estas la plej multaj, far la lingvoj de la civ
ilizite mondo estos eiuj pli aii malpli novlatinaj. 
Do la novlatinaj radikoj kiujn Ruso, ekzemple, 
estos lerninte per Esperanto estos al li tre utilaj 
kiam li volos lerni la francan lingvon; kaj recipro
ke, la Ruso kiu parolas la francan lingvon lernos 
des pli facile Esperanton. Do, anstataŭ militi, la

va koleri pri niaj sencesaj sukcesoj. Kaj ni Espe
rantistoj, ni devas goji, far ni trovas eie kie gi 
pasis bonan lokon por nia propagando.

Tiu respondo malfeliee ne sukcesis plene kon
vinki la skeptikulojn. Oni do sercis alian. La plej 
bona estus la pruvo ke per Esperanto, oni povas 
instrui la francan lingvon kaj tiele helpi gian disv
astigon en la mondo. Tio estus la sama celo kiel 
I’ « Alliance francaise » : ĝi do nepre aprobus nin. 
Kaj plie, tio pruvus ke Esperanto neniel intencas 
anstataui «'iujn naciajn lingvojn, sed kontraue, 
ke ĝi povas fiujn helpi.

S-ro Paul Boulet, sekretario de la Organiza 
Komiteto verkis tial: Franca Gramatiko por la 
Esperantistoj. S-ro, E. Boirac, rektoro de la Akade
mio de Dijon, prezidanto de la lingva Komitato

tojn, kiujn Esperante ricevos el tiu libro 
preskaŭ neutila; f iu Esperantisto, scias ke per ĝi 
multaj gravaj aproboj kaj aliĝoj nepre venos al 
ni. Oni ne forgesu ke proksiman Oktobron, kelkaj 
deputadoj diskutados en la franca parlamento 
legon por permesi la instruon de Esperanto en 
eiuj francaj lernejoj! Oni neforgesuke la « Franca 
Gramatiko » de S-ro Boulet, cstos Bonega argu
mento por helpi Takceptadon de la lego! Oni ne 
forgesu la gravecon de tiu lego por nia afero!

Sed antaŭ ol presigi, oni dezirus scii fu la vendo 
estos sufiea por eldonigi la verkon. Ni do faras 
gravan alvokon «iuj Esperantistoj por ebligi la

ne intencas lemi la francan lingvon, bonvolos 
aboni tiun libron, kies prezo estos malkara (t fr.50, 
senpage sendote). Por pruvi que tio estas nur 
propaganda afero, S-ro Paul Boulet donacos plie 
al la kvincent unuaj afetantoj sian «Kongresan 
Libron 1905» kiu estis la oficiala libro de Ia

80, boulevard du Prince Albert, Boulogne-s-Mei 
eiuj ke kiel eble plej rapide estas kiel 

. . bone! Se la nombro de la aligoj estas 
sufica por permesi la presigon, la libro aperos 
dum Oktobro.

Ni estas certaj ke ci tiu alvoko estos favore 
audata de la Esperantistaro kaj ke la aliĝoj estos

m Pliegi
prezentotan akceptas
pagajn lecionojn al ciuj aceunioj ae ia gramauno, 
kondice, ke oni aldonos afrankitan koverton por 
la resendo de la korektitaj taskoj. Fine, li petas 
ciujn Esperantistojn, kiuj sin interesas pri la pro
pagando de la franca lingvo en la mondo per 
Eaperanto, ke ili sin turnu al li por decidi cu fondo 
de societo esperantiste kun gazeto speciala, sin 
okupante pri tiu celo estus ebla. Jen bonegaj ideoj 
kiuj faros grandan bruon en Franclando kaj 
forte helpos la finan triumfon de Esperanto, neu
trala ilo, amiko de ciuj naciaj celoj.

Ni esperu, kiel diras S-ro Boirac en la antaupa
rolo, ke la ekzemplo de S-ro Boulet estos sekvate 
en ciuj nacioj kaj ke baldaŭ oni povos pruvi suk- 

'-per Esperanto, la lingvoj naturaj povas
esti lernataj kaj ke la naciaj literaturoj povas esti 
legataj de ciuj en la originalaj tekstoj. Jen bonega 
ideo! Rapide venu ̂ efektivigo! Ni plene konfidas 
je la helpo de ciuj Esperantistoj!

La akciuloj de la Anomima akcia societo 
Esperanto-jurnalo estas kunvokataj por la 
sabato l-a de septembro, en la lokalo de 
t  l'Union Liberale x>, IO, quai de la Poste, 
en Genevo, je la 8-a p. m.

ON I POVAS AĈETI LA GAZETON 
ESPERANTO 

en ciuj stacidomoj francaj kaj svisaj

LETERKESTO

ĉans. — La regule
... , . la duono de la venditsj ekzemo-- ----
absoluta. Tamen, por provo, ni povus, dum 
kelkaj numeroj nur, konsenti la reprenon de ciu 
nevendita.

Philippe, Douai. — Ricevita, dankon! — Sed, 
la reguligo de Tkonto, kiam la sumo ne superas
IO fr., devas esti farate nur trimonate. — Nomojn 
de la gazetoj ni volonte escepte publikigos por 
esti al vi agrabla. Volu nin rememorigi pri ili. — 
Postkartoj reklamaj fr. 1,50 cento afrankite.

Ouesnet, Chartres. — Vidu supre al Verdier. — 
Via vendisto devas sin turni senpere al Hachette, 
car niaj kontraktoj kun la vendistoj estas intence 
malpli favoraj ol tiuj de Hachette.

V. V. Valimir,, Peterburg. — Nenion ricevis ni.
— El la societo “Espero”de via urbo,cu vi povas 
vidi iun 't

Al diversaj redaktadoj. -  Ni rimarkas kun 
malplezuro ke, malgraŭ nia rondiranta letero, vi 
ne enpresas nian anoncon interlinge kun la via 
en la nomaro de “ Esperantistaj Gazetoj ” en 
Esperanto jurnalo. — Sekve de tio. ni devos 
forstreki gili el la venontaj numeroj por doni 
lokon al aliaj, kiuj proponas al ni la intersango!! 
regulan.

Al Algeria stelo, Esperantisten, kaj "  '

Pension J. H EC TO R
Coutanoe, B. -  Enirejo per la strato Grenus, 18. 

Mango je fiksa prezo kaj laŭ karto. 
Zorga kuirado. — Prezoj moderaj.

La restoracio estas je 2 minutoj de I 'Esperanto-
Ilice,jo.__________________

FABRIKO DE TULOJ
TUALETOJ SENDESEGNAJ & NOVADOJ

B .  M I S I A S
LYON: IS, rue d’Aimee. —

PARIS: i, Boulevard de Strasbourg.

H O T E L  «  L 'E T O IL E
r u e  « le »  K  t u  v e» , I O

W IL H E L M  S C H A E F E R
Sonsommations de premier eltolir.

I N T E R N A T I O N A ! .  H O T E L
Apui la Elirejo de la Stacidomo Fervoja

e du litoj : 6 gis IO Frj. — Matenmango Fr I 50.
- Tagmango Fr 3. — Vespermango Fr i.

Taga gastado: 12 50 Frj.

Restaurata sans fllcool

DEJEUNERS ET DINERS a pri» tras moderas
© M i .  i a i  - s p j i i !

----  VINS SANS AL COOL o GLACES

P A R A I T R A
p o u r  Ie  C o n g r fe »  d e  G e n ĉ v e

. .M A R S O  GE L E S P E R A N T IS T O J"

p a r  R .  D e s h a y s

POUR PIANO (CHANT FACULTATIF)

Afetu la kongresan numeron (Ifan) de

T r a  l a  M o n t i o “

24 paĝoj. — -20 artikoloj pri 12 landoj, de 12 
landanoj. — Belegaj ilustrajoj. — kun 

..Gvidlibro de 1’kongresano en teneva
de H. Hodler, ano de 1’organiza teneva komitato 

7 5  C EN TIM O J

La Kongreso de Boulogne-sur-Mer
unua universala kunveno de la tutmonda Esper
antistaro estas neforgeseblajo. La vizitantoj de la 
duo Kongreso ne forgesos afeti en la Esperanta 
ekspozicio la unuan serion de postkartoj mon
trante figure la plej tipaj scenoj de la unua 
Kongreso, kaj sin enskribigi por la nova serio: 

LA KONGRESO DE GENEVE

E d . D IC K
Strato de la Mairie. 18, Genive

Oni akceptas dulandajn reprezentadojn d

R partir du I "  Octobre

la Librairie de E sp e ra n to
46, rue Ste-Anne — Paris 

vendra tous les livres, anciens et recente, se 
rapportant ŭ 1’Esperanto. Envo! franco du catalogue

Representata a Genfrce:

M. G, W A R W IE R , au Secrelariat du Congrĉs

La oficiala Himno de la Kongreso

„ I* A  V O J O "
estas altebla de la Kongresa Olicejo

0.40 -
Paroloj kun Muziko de Deshays

C iu j v o l o s  l u d i

E S P E R A N T O "
Valso konata

De F. de MSnil. 

P r e z o  : U S  f r a n k o

Esperantista ekspozicio
BATIIHENT ELECTORAL

La vizitantoj de la ekspozicio, ne volos foriri 
ne acetinte la belegan portreton de nia emin
ente majstro

D-ro L.-L. Zamenhof
speciale eldonite de la samideano Caudevelle, 
fotografisto de la unua kongreso.

"F iguet & Richard
{Bellegarde (Ain), Franclando

IN T E R N A C IA )  T R A N S P O R T O !
Komisio — Transito — Provisejo 

M  Oni korespondas Esperante $

PNEUMATOS
PO T I I i

Cyeles ~ JVIotoeyeles 

VOITURETTES 

Voitures

A. Grammont
PONT-DE-CHERUr (Isore)

R 3 a is ® n s  ele Iomente :

a PAR IS : IO, rue Taitbout 

a L Y 0 N : 19, Quai de Retz
a M ARSEILLE: 8, rue Suffren

a TOULOUSE: 4, Boulevard Lazare-Carnot 
a GRENOBLE: 14, rue Docteur-Mazt

Gazetoj Esperantistaj

Oni povas aboni ciujn gazetojn Esper 
aristajn i-e I’Administrado de « Esper
anto o. Aldoni po 0.10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo Internacia, duonmonate revuo por 
Esperanto, elirante la l-an kaj la 15-an de ciu 
monato.

Jara abono: sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laŭeble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  2 
rubloj =  4 germ. markoj =  4 silingoj =  I dolaro 
=  2,50 hoi. floreno =  4 skand. kronoj =  5 aŭstro- 
hungaraj kronoj.) — Kun literatura aldono 
7 fr 50.

Prezo de eiu numero : 40 centimoj; numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.

Tra la Blondo, tutmonda multilustrata revuo 
monata, tute en Esperanto. — Nuntempajoj, Pri 
Esperanto, Arto kaj Literaturo, Sciencoj, Komerco 
kaj Industrio, Militistaro, Maristaro, Teatro, 
Sportoj, Virina kaj Gejunula pago, Felietono, 
Konkursoj kun valoraj monaj premioj. — Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de anoj de Handoj aludataj.
— Jare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25. — 
Redakcio : S ro Montrosier, 8bis, rue de l’Ecu 
d’Or, Orlĉans; Administracio . 15, Boulevard des 
deux Gares, Meudon (S.-et-O.I France

artikoloj pri nuntempaj aferoj. Sakoj, k
o fr. (en Franclando 4 fr.) Presejo A
lo, rue Etienne Fallu, Tours (France).

Espero Pacifista, monate organo de I’Internacia 
Societo Esperantista por la Paco (krom avizo 
kontraua, la abonintoj estas enskribitaj kiel 
amgantoj al la Societo). — Jara abono (au mini
muma kotiza) • 5 frankoj. La Societo akceptas 
ankaŭ opajn aliĝojn. Sin tumi al S-ro Gaston 
Moch, 26, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine 
(France).

Esperanta Ligilo, eiumonata revuo, Th. Cart. 
eefredaktoro, 12, rue Soufflot, Paris V. — 
Abonkesto : 3 fr. jare.

Juna Esperantisto, illustrata gazeto por junuloj, 
instruistoj kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate. 
Literaturajoj, teatrajoj, karikaturoj. Jara abono :
2 fr. 50. Presa Esperantista Societo, 33, rue Lac6- 
pSde, Paris.

^Esperantiste, oficiala revuo de la Societo 
franca por la propagando de Esperanto, 24 pagoj 
(formato 15 X 20) da teksto franco-Esperanta 
aŭ nur Esperante, 8 paĝoj kovrilaj (nomaroj de 
Esperantaj verkoj kaj de eiuj grupoj de la S. f. 
p. E,), Internacia Korespondata Esperanta 
senpage disponebla por la abonantoj — 3 fr. 50. 
Jarabono (l-a de januaro, aprilo, julio, oktobro 
en Francigo 3 fr., ekster Frankujo : 3 fr. 50; 
kun enskribo en la Francan Societon : 4 fr. eie. —

La Belga Sonorilo, organo de la Belga Ligo 
Esperantista. Eliras 12 fojojn jare. Redaktata 
France, flandre kaj esperante. Jara abono :
4 frankoj. — Redaktoro-administranto, al kiu oni 
Cion sendu : J' Coox, Duffel, Belgique.

Svisa Espero, oficiala organo de la Svisa Espe
rantiste Societo (S. E. S.), Jara abono (kun membr
igo de la S.E.S) en Svislando 2 fr. en aliaj landoj

Esperantisto, organo de diversaj 
germanaj grupoj esperantistaj. Eliras 12 fojojn 
jare. Redaktata germane kaj esperante. Jara

The British Esperantlst, oficiala monate organo 
de la Brita Esperantista Asocio; 12 pagoj da 
novajoj k. c. anglo-Esperante, kaj 8 pagoj da 
Aldono tute en Esperanto. Jare 4 fr. (sen Aldono,
2 fr.) - Oni abonas ee la Sekretario de la B. E. A. 
13 Arundel Street, Stand, London.

Ruslanda Esperantisto, eiumonata organo de 
la Societo « Espero • en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. — La detalaj prospektoj estas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
St.-Peterburgo, B. PodjaCeskaja, 24, la Societo 
« Espero ». — La jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

Aliaj gazetoj ekzistas en lingvoj bohema, bulga
ra, hispana, hungara, sveda, ktp. Informojn laŭ 
jeto al « Esperanto •.

« L A  R E V U O  »
Internacia monate literatura gazeto

novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj, k.c., kronikon tre mallongan 
prila eefaj ni---*-4 .joj, bibliografion.

„ , . kio povas naski dis
putojn, estos malakceptata de la Redakcio.

D-ro L. L. Zamenhof sola povos verki artikolojn 
pri la lingvo.

La l-a numero aperos’ la l-an de septembro 
1906. okaze de la li-a Universala Kongreso de 
Esperanto, eiu numero O fr. 50 — jara abono 6 fr. 
en Franclando; 7 fr. en aliai landoj. Ciu numero 

— -n. Librejo Hachette
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Le numero 26 de s Esperanto » paraiba le 

MERCREDI 29 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

PROGRAMME DEFINITIE

Remargue importante. — A partir du 
samedi 25 aoŭt, le siege du secretariat du 
Congres est transferi dans les locaux de 
I'Ecole de Commerce, rue du Gĉneral- 
Dufour, et ii restera ouvert chaque jour de
8 heures du matin a 8 heures du soir.

MM. les congressistes pourront y adres
ser leur correspondance et y disposer en 
permanence d’une salle de reunion.

Iis y trouveront rĉunis tous Ies rensei- 
gnements utiles sur les logements et pen
sion, ainsi que sur les excursions et reu- 
nions, pour lesquels iis sont pries de se 
faire inscrire le plus tĉt possible.

Iis y trouveront egalemcnt chaque jour 
en distribution les listes des adherante au 
Congres; les noms et adresses des congres
sistes arrives, ainsi que tous programmes 
et documents.

MM. les congressistes soni instamment 
prus de se presente!' dis leur arrivee, au 
Secretariat (Ecole de Commerce, salle n-ro I), 
pour y retirer leurs cartes (Carles person- 
nelles et cartes d’invUes) et pour // donner 
leur adresse a Geneve.

Lattention de MM. les congressistes est 
specialement appelle sur les indications 
nouvelles donnees par ce programme rela- 
tivement a la soa nce officielle d’ouverture 
et de constitution du Congres, fixĉe au 
mardi 28 aoŭt, dans 1’aprĉs-midi, et sur 
les seances preparatoires des comites et 
sections, prdvues pour le 27 et le 28, au 
matin.

Les programmes detailles des diverses 
seances et reunions seront mis successi- 
vement en distribution au Secre'ariat.

Correspondance. — Adresser toute la cor
respondance au nom de: M. le Secretaire 
genoral du Congres. 15, quai de Tile, a 
Geneve. _____

RŬUN10NS PREPARATO! RES

(A 1’Ecole de Commerce)

L u n d i ,  2 7  a o ŭ t  

Le matin, a 9 li. 112. — Reunion des mem
bres des Sections et Commissions diverses, 
specialement convoques sur l’initiative de 
leurs presidenta.

Apres-midi, a S li. — Reunion du Comite 
linguistique sous lapresidence de M. Boirac.

M a rd i, 2 8  a o ŭ t  

Le matin, a  9 h. 1/2. —  Reunion des 

dĉlĉguĉs des societas nationales.

Meme heure. — Reunion du Comite inter
nationa! et du Comite local d’organisation 
sous la presidence du D-r Zamenhof.

Les indications relativos aux heures exactes et 
aux numeros des salles reservas pour ces diver
ses reunions seront donnees par des affiches 
apposees au secrĉtariat, ou par lettres envoyĉes 
a domicile aux intĉresses.

RŬUNIONS OFFICIELLES

M a rd i ,  2 8  a o ŭ t  

A S h. p. m. — Salle des Amis de l’Ins- 
truction, 6, rue Bartholoni: Seance officielle 
d’ouverture et de constitution du 2™ Con
gres universel desperante (seance reservĉe 
aux seuls congressistes, Cartes vertes);

reprise des pouvoirs du Comite dorganisa- 
tion; constitution du nouveau Congres; 
election du Bureau ; discours du President: 
fration du programme et de 1'ordre .du 
jour detaille des seances.

A 8 h. 1/2 du soir. — Au Victoria Hall: 
Seance publiquesur invitation; ouverture 
solennelle du Congres; allocution des pre
sidents.

M e rc re d i 29 a o ŭ t  

A 9 /i. 1/2 du matin, — Aula de ['Uni
versite : Premiere seance pioniero du Con
gres ; examen des questions presentas pal
ie Comite d organisation.

A muli. — Kiosque des Bastions: banq<iet 
officiel.

ASU. — A 1’Ecole de Commerce: Reunion 
du Comite linguistique; assemblee generale 
de Ia Societe Esperantiste suisse (S. E. S.)- 

A S h. — Reunion des Esperantistes 
membres de l'enseignement, sur 1'inilia- 
tive de M. Boirac.

Meme heure. — Assemblee de ['Associa
tion internationale de la Presse esperan
tiste, (invitation a tous les redacteursj de 
journaux esperantistes).

.4 8 h. l l i  du soir. —- Salle des Ainis de 
('Instruction: Representation theatrale  ̂en 
Esperanto.

J e u d i, 30  a o ŭ t  

A 8 h. 30 du matin. — Depart de Genĉve 
(Pdquis) pour l'excursion sur le lae Leman. 

A IO h. 30. — Arriva a Rolle.

A l i  h. 30. — Arrdt a Ouchv.
A 12 h. SO. —  Arrivee ii Vevey (Marche); 

rĉception par les Autoritas.

A I  li. — Banquet a l’H6tel des Trois- 
Couronnes.

Apres-midi. — Excursions facultatives 
dans les environs.

A i  h. 45. — D6pa r I de Vevej’ (Marche). 
A 5 h. SO.— Arr6t a Ouchy.
A 6 h. 45. — Arrĉt 4 Rolle.

A 8 h. IS. — Arriv6e k Geneve.

V e n d re d i, 31 a o ŭ t  

A 9 h. 1/2 du matin. — Aula de 1’Uni- 
versite: Deuxieme seance pleniere du Con
gres ; examen de questions diverses.

Apres-midi, a 2 h. — Visite du Musee 
Ariana.

A 8 h. du soir. — Salle des Amis de 
rinstruction: 2">» representation M itrale. 

A IO h. — Grand bal en costumes natio-

f~amedi, l»r s e p te m b re  
A 9 h. 1/2 du matin. — Aula de l’Uni- 

versite: Troisieme s6ance pleniere du 
Congres; examen des questions pr6sentees 
par le Comite linguistique.

ASh. — Salle des Amis de rinstruction : 
Seance officielle de cloture (reservee aux 
seuls Congressistes, Cartes vertes); vote 
des vo3ux et resolution.

A 8 h. 112 du soir. — Au Victoria-Hall: 
Clĉture solennelle du Congres; conference 
en Esperanto sur le Congo (avec projections 
lumineuses), par M. le commandant Lemaire.

D im an ch e , 2  se p te m b re  

Journee laissee a la libre disposition des 
congressistes; reunions et excursions facul
tatives (voir les journaux).

L u n d i  3, M a r d i 4 ,
M e rc re d i, O s e p te m b re  

Grande excursion en Suisse organisee 
par 1’agence Bocquin.

Lundi, 8 h. — Depart de Geneve.
9 h.15. — Arrivee a Lausanne; 9 h. 80: 

depart.
10h.9. — Arrivee a Montreux; visite de 

Montreux; excursion facultative au chflteau 
de Chilton; dejeuner.

2 h. 6. — Depart de Montreux.
7 h. 14. — Arrivee a Interlaken; dlner 

et coucher.

Mardi, 9 h. IO. — Depart d lnterlaken.

l i  h. IO. — Arrivee a Miirren; excur- 
sion; dejeuner; 5 h. 85: depart.

7 h. 21. — Retour a Interlaken.

Mercredi, 9 h. 25 matin.—  D6partd’Inter- 
laken.

IO h. 8. — Arrivee A Berne; visite de la 
ville federale ; dislocation du premier 
groupe; dejeuner du deuxi6me groupe.

2 h. 18, soir. — Depart de Berne.
(i h. — Betour a Geneve.

(Nous rappelons que les Congressistes desireux 
de prendre pari a cetle excursion, au banquet 
de Vevey et & celui du kiosque des Bastions, 
doivenl se faire inscrire immĜdiatement).

L IST E  DES CO NGRESSISTES
au 19 aoŭt1906

Premiere liste suppldmenlaire.

Auerbach, Metallarbeitergesellschaft, 
Frankfurto a/M„ G.

Alilberg, 37, Surbrunnsgatan, Stockholm, 
Sved.

Auclair Maurice, 45, rue Bannier, Or- 
leans (Loiret), Fr.

Blott, Arthur, 39, Broad\vay, Stradtfjrd, 
A.

Blott, S-no, 39, Broadway, Stradtford, A.
Bonnet, Benoit, Profesoro en Monthieux, 

p rte Saint-Etienne (Loire), Fr.
Bonnet, S-no, en Monthieux, pres Saint- 

Etienne (Loire), Fr.
Boudriot, Albert, Nolay (C.-d'0.), Fr.
Boucon, Lycee d'Annecy (Hte-Savoie), Fr.
Bernard, Emile, 8, rue Saint-Leger, Ge-

Bernard, Alphonse, 8, rue Saint-Leger,

Bernard, Gustave, 8, rue Saint-Leger, Ge
neve, S.

Bonnet, Joseph, Grande-Rue. Saiut-Julien- 
en jarez (Loire), Fr.

Baire. Georges, 74. nie des Pipots, Bdu- 
logne-S/M. (Pas-de-Calais), Fr.

Baire, S-no, 74, rue des Pipots, Ryulo- 
gne-s/M. (Pas-de-Calais), Fr.

Bresse!, Ludovic, 35, rue Lemattre, 
Amiens (Somme), Fr.

Bryanl. D-ro, L. C., dentisto, Basel, S.
Bonjour, ine Cendon, 12, Neuch&tel, S.
Bulard, Matliilde, reie du Doubs, 123. 

Chaux-de-Fonds, S.
Bege!, 19, rue de Marseille, Lyon, Fr.
Bousquet. Jean-Louis-HippDlyte, Besse- 

Saint-Sauveur, par Bonnecourt (Avey- 
ron), Fr.

Blangarin. Fernand. 17, rue du Temple, 
Paris, Fr.

Bŭhrer, Emile, Museumstrasse, 12, Win- 
terthur, S.

Barnes. London, A.
Croxford, Henri, 32, Castelnau Gardens,
Chatelam, F-no Angule. Le Docle, S.
Couffinlial, Prosper, 18, avenue de Pli

nion Fondara, Reims (Marne), Fr.
Cathiard, S-no, 19, rue Singer, Paris, Fr.
Cathiard, F no. 19, rue Singer, Paris, Fr.
Chabrol, Antoine, Caisse d’ĉpargne, Saint- 

Cliamond (Loire), Fr.
Comtesse, Claudius, 7. rue de Rivage, 

Saint-Chamond (Loire), Fr.
Cunningham, Georges, 6, rue Saint-Leger, 

Gene ve, S.
Claude, Albert, Agent-voveur, Sandrupt 

((Meuse), Fr.
Caudron, Pierre, 19, rue Saint-Gerv, Va

lenciennes (Nord), Fr.,
Caissez, Louis, Orphelinat maritime, Bou- 

logne-sur-Mer (P.-de-C.), Fr.

Crainsoz, S-no, Aubonne, Vajud, S.
Decrey, Emmanuel, rufe Saint-Ours, Ge

neve, S.
Douglas, Sinton, 17, Wexford Street, Du- 

blin, A-
Douglas, F no, 17, Wexford Street, Du- 

blin, A.
Daum, S-no L., Verreries de Nancy 

(M.-&-M.), Fr.
Daum, S-ro A., Verreries de Nancy 

<M.-&-M.), Fr.
Dallin, S-ro Leon, Verreries de Nancy 

.(M.-&-M.), Fr.
Daum, S-ro Paul, Verreries de Nancy 

'(M.-&-M.), Fr.
Dell, G. E., 36, London Street, Green- 

wich, A. '
Deligny, E.. Arras, Saint-Omer 

•(P.-de-C.), Fr.
Darteyrc, Pierre, IO, rue Rosa-Bonlieur,

Delalande, Eugene, 13, rue de la Monnaie, 
Rennes (1.-&-V.), Fr.

Devine, Antoine, I, place de l'Hotel-de- 
Ville, Saint-Chamond (Loire), Fr.

Dubois, P. A., College de Beaune. 
(C,-d’0.), Fr.

Drudin, Francois, rue Tronchin, Lyon 
'(Rlione), Fr.

Egli, E.-O., 2, Alfredescher Platz, Zu
rich, II, Fr.

Ellis, John, Sollicitor, Keighley, A.
Emsi,. 15, Churchstreet, Montreal, Kanad.
Esselin, 4, rue des Armuriers, Bourges 

(Cher), Fr.
Finot, 23, rue de l’Universit6. Reims (Mar

ne), Fr.
Finot, S-no, 23, rue de l’Universit6, Reims 

(Mame), Fr.
Finez, J.-.M., Amiralty*House, Dover, A.
Finez, S-no. J. M. Amiralty House, Dover,

A.
Freiuid, Max, Professeur, Geneve, S.
Fabier, Jean-Antoine, Jausiors, pr6s 

Barcelonnette (Basses-Alpes), Fr.
Feuillette, I  -no Alice, 70, reie des Pipots, 

Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.), Fr.
Feuillette, F-no Alice, 70, rue des Pipots, 

Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.), Fr.
Fburinaintraux, S-no Josephine, 70, rue 

des Pipots, Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.), 
Fr.

Farnes, F-no Eveline, A., 14, Percy Road, 
Leyt»nstone, Essex, A.

Fisclier, F-no Marie, rue Numa-Droz, 
Chaux-de-Fonds, S.

Francina, Jean, Grand’Rue, Nyon, S.
Fleur-de-Lys, Karlo, Grand'Rue, Nyon, S.
Flfflir-de-Lys, Karulino, Grand’Rue. Nyon,

Ferraris, Ceiestin, Nyon, S.
Fehr, D-ro Henri, rue Plantamour, Ge

neve, S.
Fryes, F-no Helen, 7, Salford Grave.
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L’ESPERANTO 
au point de vue philologique
Les linguistes en gendral refusent d’em- 

blee de s‘occuper de langues artificielles 
comme celle du Dr Zamenhof. A notre avis, 
iis ont grandement tori, et iis ne riront 
peut-ĉtre pas Ies derniers. Voici bien long
tempa qu'ils ont maintenu, sous une forme 
ou sous une autre, qu'une langue ne se 
cree pas, que la parole est un produit natu- 
rel, un resultat pur et simple de ('organi
sation physiologique, que 1'homnie parle 
comme ii mange, marche, dori, ou plus 
poĉtiquement que Phomme emploie te lan
gage articulo comme 1’oiseau chante. Ainsi 
une langue artificielle serait au langage 
rĉel ce que les automates de Vaucanson 
sont a Phomme vivant. Et on ne sori 
pas de la.

Un jour aussi un philosophe grec avait 
ddmontrĉ au moyen d'arguments irrefuta- 
bles que l'id6e que nous pouvons nous 
faire du mouvement comportant des contra- 
dictions, te mouvement etait impossible. 
Un de ses auditeurs, pour toute reponse, 
se leva et se mil a marcher. Le Dr Zamenhof 
a agi de mĉme : a ceux qui soutenaient par 
toutes sortes d'argumenls thdoriques Fim- 
possibilite d’une langue artificielle, ii a 
repondi! en en crĉant une, laquelle, de 
nombreux temoignages 1’attestent, est par- 
faitement viable.

Mais qu’on adopte du reste 1'Esperanto 
pour en faire usage, ou qu'on s’y refuse, 
qu'on juge ou non d ('■sirable son intro
duction dans te monde — et la est vrai- 
ment la question 4 notre avis, celle qu’on 
ne discute pas asse*, ii esi impossible 
qu‘un examen mĉme superficie! de sa con
formation et de ses principes ne sugere pas 
une quantit6 de retlexions interessantes a 
quiconque a etudie quelque peu les lan
gues en usage parmi nous. On peut Stre 
un admirateur enthousiaste des langues 
dites naturelles, en goŭter les tours pit- 
toresques et les images inattendues, faire 
ses dĉlices du trdsor de philosophie humaine 
contenu en chacune d'elles, on ne peut 
s’empecher d'ĉtre frappĉ, en les comparant 
avec Pesperanto par exemple, de la com- 
plexite remarquable de leur construction 
syntactique et du luxe extraordinaire de 
leurs formos grammaticales et de leur voca
bulaire. En syntaxe, nous exprimons deux 
ou trois fois un rapport de mots quand ii 
suffirait de l'exprimer une seule comme le 
fait Pesperanto '. Ainsi dans un verbe 
nous avons a la fois te pronom et la forme 
(tedite du verbe pour indiquer la personne 
dusujet: noussavons, vous savez, iis save»/; 
ce n'est pas necessaire : en latin on avait 
seulement uii mot poni- e.\primer a la fois 
la personne et Pidĉe verbale, alors ii etait 
legitime de modifier ce seul mot, sciintis, 
sciiis, m un i; en introduisant le pronom, 
nous avons rendu inutile la forme fiechie, 
mais nous avons conserva cet Clement 
superite. Alors que nous admettons que te 
grec et te latin etaient de fort belles langues 
enne se chargeant pas de superite, nous nous 
ferions plutdt hflcher que dadmettre que 
te francais saurait Ĉtre bean sans ce luxe 
de terminaisons. En rĉalite c’est la paresse 
de mettre nos langues au point a mesure 
qu'elles se transforment qui est cause de ces 
anachronismes. Nous appelons cela o Pin- 
faillible nature ». Or, la nature n'est pas 
seulement la ntere du bien, des belles cho- 
ses, elte 1‘est aussi de Parbitraire et ii est 
fftcheux que noua ne distinguions pas da
vantage. Car on peut simplifier, c’est 6vi- 
dent; remarquons qpe Pon entend pas la 
difference, par exemple, dans te verbe, je 
suis, tu suis, ii siiii, et on comprend tout 
de mĉme; on a conserve seulement 1’or- 
tliographe difterente pour ĉtre sftr de ne 
jamais rien faire a fond. Remarquons 
encore — puisqu’il faut des preuves pour 
des choses si evidentos — qu'en anglais 
c’est te singulier qui fiechit dans les 
verbes, et te pluriel qui reste te mĉme; 
done te singulier en francais et te pluriel 
en anglais sont pareils aux trois per
sonnes, cela n’emp6che pas de saisir te 
scns. On a te droit d'en conclure — mĉme 
sans en appeler au temoignage de 1'espe- 
Vanto — qu’en ayant une forme pour les 
six personnes, les trois du singulier et Ies 
trois du pluriel on s’entendrait encore; les 
enfants du reste * parlent sans dĉsinences

la perfection et c’est deja beaucoup.
’ Et les paysans: voir le dialectique c

verbales. On va nous dire que de ce point 
de vue Ies tlexions de temps sont 6ga- 
lement superflues, Ies enfants n’en faisant 
pas usage. Non I car Penfant parle gĉnĉ- 
ralement au prĉsent comme ii vit dans le 
prĉsent; la conception du passe et' du 
futur est encore tris eleme» taire dans sa 
petite intelligence parce qu’il n’6prouve 
pas le besoin de s’en servir ; mais un adulte 
a d’autres besoins, et te moyen de la dĉsi- 
nence temporelle est plus simple pour lui 
que lemploi par exemple d’un adverbe de 
temps (je ferai au lieu de je fais demain).
II est (tesirable de garder Ies temps des 
verbes, mais les desinences personelles 
sont inutiles.

II en est de mĉme dans maints autres 
cas: en allemand par exemple Ies prĉpo- 
8itionsexprimeraient suftisament te rapport 
desira; au lieu de s’en contenter, Pallemand 
exprime une seconde fois te rapport par te 
cas de Particle et une troisteme fois par la 
desinence casuelle du nom. Vor das Gesicht 
serait aussi Clair que vor dem Oesichle.

Ou bien encore en anglais oŭ Pon a con
serve un pronom relatif pour les personnes 
a cote de celui pour Ies choses et animaux, 
c’est un vieux trait de langue bien inutile, 
aussi inutile que d’avoir, comme certaines 
langues primitivos, des formes difterentes 
selon qu’on parte a un homme ou a une 
femme ou selon que parte un homme ou 
une femme. Langlais avait supprinte te 
genre grammatical partout sauf dans Ies 
prononis personnels et relatifs; pour bien 
faire ii aurait fallu te supprimer aussi dans 
ces derniers.

Qu'on examinc une de ces minuscules 
grammaires esperantistes et on fera ailleurs 
des observations analogues.

Pourtant voici quelqu'un qui nous dira 
qu’en anglais oii a supprinte les accords 
d’adjectifset participas avec les substantifs: 
en francais et en allemand on pourrait 
done en faire antant; en esperanto on tle vati 
te faire. Nous rĉpondons qu'a cdte des 
caracteres gĉneraux du langage, chaque 
langue en a de particuliere qui souvent 
rendent preferable Pignorance des pre- 
miers; ii y a done des raisons qui justitient 
des exceptions et qui justitieraient 1’ano- 
malie qui nous venons de mentionner. En 
ce qui concerne Pesperanto nous ne voulons 
rien decider, mais nous ne croyons pouvoir 
aflirmer (jue si te D' Zamenhof a admis 
Padjectif ii a eu ses raisons; en tout cas 
ce n’est pas un vleux reste d'une langue 
morte qu’il a conserve. Sa raison a pu 
ĉtre celle-ci: a Poccasion ii est bon de sou- 
ligner et de rĉpeter pour la clarte ; peut 
ĉtre un.;' ajoutĉ comme marque du pluriel 
au substantif pouvait-il echapper a 1’au- 
diteur: en re pe ta n t Ie mĉme son j  apres 
Padjectif accompagnant, ii y a moins de 
chance que te nombre ĉchappe. C’est une 
miestion de tact. Ainsi on voit la difference: 
dans nos langues, en allemand par exemple
oii Filarmonio ne gagne pas comme sou
vent en francais (voir des exemples dans 
un recent article de M. Stapfer, dans la 
Revue du iri juillet) Paccord de Padjectif 
est une pedantemo de savant imposee a la 
langue naturelle et populaire: dans une 
langue parfaite on ne Padopterait que pour 
la raison pratique indiqm-e ci-dessus

Parfois nous avons d'etranges prĉjugĉs.
II esi par exemple admis qu’une langue 
est necessairement superieure a une autre 
si son vocabulaire est plus etendu. Cela 
n’estvraique dans certaines limites;quand 
un peuple n'a pas de nonis de couleurs, 
mais dit del pour bleu, et monion pour 
jaune, c’est preuve que Pesprit est pri- 
mitif et incapable d’abstraction. Mais, comme 
Rousseau Pavai! deja remarqite (Lettre a 
d’Alembert et Essai sur les langues), la 
richesse du vocabulaire trahit parfois toi! 
aussi bien la pauvrete de la pensĉe. Nous 
n’avons pas en ce moment d'exemple 
concret dans la memoire ; mais supposez 
qu’au licu de modifier un nom de couleur 
par un adjectif pour en marquer Ies 
nuances, bleu, bleu Clair, bleu fonce, on ait 
trois mots speciaux, cela montrerait qu‘on 
ne voit entre Ies trois bleus que Ies diffe- 
rences et non les rapports: ces trois mots 
difterents augmenteraient te dictionnaire 
sans trabir en rien Ia superiorite de la 
langue. Exprimer beaucoup d'idees avec 
peu de mots est evidemment la chose nor
male; c’est Pideal clairement expos6 par 
Maupassant dans sa Preface ii Pierre et Jean, 
par opposition a certains symbolistes de 
son temps qui croyaient piterilement devoir 
inventer un mot pour chaque sensation. II 
est done assez peu scientifiquc d’affirmer 
a priori qu’une langue comme Pesperanto 
ne contenant qu’environ quatre cents 
mots racines ne pourra exprimer de nuan-

' Si on avait une marque de pluriel trĉs Claire, 
qui ne puisse pas passer inapergue, ii faudrait en 
tous cas ne l’exprimer qu'une fois.

ces. Le Dr Zamenhof a, en outre, admira- 
blement tire parti de cette reduction pos
sible du vocabulaire par systeme desuffixes 
et prĉfixes; car non seulement ii fait usage 
des ressources du langage mieux que les 
langues naturelles, en Ies utilisant d’une 
facon plus consequente (ainsi, ii dii non 
seulement art, artiste, mais aussi barbe, 
barbiste, imprimer, imprimiste, ete.), mais
ii a reduit par exemple de moitte te voca
bulaire des adjectifs qualificatifs et celui de 
tous les mots ayant des contraires, grace 
a 6on a suffixe des contraires o (ion, mal
bon =  mauvais, fermer, mat-fermer =  
ouvrir, ete.) On ne voit. pas comment, du 
point de vue pratique, une langue serait 
interieure a une autre par cette simplifi- 
.cation; peut-ĉtre bien arrive-t-il que nous 
nous imaginons voir du pittoresque et de 
la vie te oii ii n ’y a que du dĉsordre.

II est inutile entln de perdre beaucoup 
de mots a demontrer 1’avantage pratique 
a supprimer toutes Ies esceptioj, gram- 
maticales et autres, d’une langue; qu’on 
se rende seulement compte combien ii est 
superflu de posseder en francais et en 
allemand des bataillons de pluriels irrĉgu- 
liers, et puis des quantites aussi de verbes 
irreguliers dont Ies plus irreguliers sont 
toujours Ies plus usages de la langue, les 
auxillaires, puis d’autres comme aller, 
venir, faire, dire, tenir, ecrire, lire, ete.; 
mĉmes nos difterentes conjugaisons sont 
superflues.

Done nous concluons qu’un essai comme 
celui du Dr Zamenhof est extrĉment intĉ- 
ressant pour te philologue en ce qu’il aidera 
certainement S determiner, avec la preci
sion d'une experience scientifique, quels 
eiĉments sont indispensables a une langue 
et la valeur relative des autres.

Albert Schinz.
(La Semaine litleraire.)
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III» Classe (Fr. 47. 50).
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